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Representantes da AgroBrasília realizam visita técnica
em Cristalina
Neste ano, AgroBrasília terá evento sobre fruticultura irrigada

O

s preparativos para a AgroBrasília, Feira Internacional dos Cerrados, já estão a
todo vapor. Com data marcada,
a Feira acontecerá de 15 a 19 de
maio, e como sempre, inúmeras tecnologias estarão sendo
demonstradas.
A AgroBrasília, hoje uma
das mais importantes feiras de
agronegócio do país, é a grande vitrine tecnológica do setor
e está voltada, principalmente,
a empreendedores rurais de
diversos portes.
A cada edição, os organizadores buscam, nos eventos que

acontecem nos auditórios, tratar de temas que tenham grande
relevância no momento para o
setor agropecuário, assim como
aprimorar a estrutura do Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci.
Fruticultura: uma nova
opção aos produtores rurais
do Planalto Central
No final de 2017, representantes da AgroBrasília, juntamente com a Emater-DF e a
Coopa-DF, realizaram uma visita
técnica à Fazenda Realeza, em
Cristalina (GO), na área de fruticultura irrigada do grupo Brava.

A intenção foi ver in loco,
como estão sendo conduzidas
culturas como atemoia, maçã,
pêssego, uva, que estão implantadas na propriedade, em uma
área de 15 hectares. Segundo os
técnicos da Brava, a fruticultura irrigada, tanto de clima tropical como temperado, é viável,
sendo mais uma excelente opção nessa região que é uma das
mais diversificadas do mundo,
com produtores que trabalham
na fronteira tecnológica.
De olho nas tendências futuras, uma área demonstrativa será implantada no Parque

Tecnológico Ivaldo Cenci, para
que em 2019 já possa estar
aberta aos visitantes.
Fruticultura irrigada
E, nesse ano, a AgroBrasília realizará um seminário
que abordará a fruticultura
irrigada, como tendências
mercadológicas, implantação
de culturas, e também a vitivinicultura será abordada.. O
evento fará parte do II Fórum
Águas do Cerrado e terá como
tema: a Fruticultura Irrigada
no Planalto Central.
O uso da irrigação, com

manejo sustentável, torna
possível produzir frutas diversas e com excelente qualidade
em nossa região. Equipamentos modernos, aliados a um
bom manejo, resultam em um
melhor aproveitamento da irrigação, tornando-se alternativa para garantir sustentabilidade econômica do negócio.
O evento é voltado aos
produtores rurais, estudantes,
técnicos e será uma grande
oportunidade para a troca de
experiências, aprimoramento
de informações e o conhecimento de novas técnicas.
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EDITORIAL

CULTIVARES

Foi dada a largada para a
Competição de Cultivares 2018

Um começo de ano cheio
de esperanças para o Agro
e também para o Brasil

D

á para perceber, no
semblante do empresário rural, expectativas
positivas com relação às
lavouras bem conduzidas,
otimismo quanto à colheita
e otimismo com nosso país.
Nós também, organizadores da AgroBrasília,
sentimos que há um maior
entusiasmo por parte das
empresas participantes e
pela adesão crescente de
novos expositores.
A economia, como um
todo, reage bem, mas o Agro
continua batendo recordes.
A região do Planalto
Central, a cada dia, surpreende mais, com tecnologias de ponta e quebrando
paradigmas. A fruticultura
irrigada, como um gigante
adormecido, agora é destaque. Está provado que nossa
região produz frutas de clima tropical ou temperado,

Área onde foram plantadas as cultivares para a competição
como maçã, pêssego, uva,
entre outras, com muita
qualidade e produtividade.
Diante disso, a AgroBrasília promoverá um seminário com enfoque nessa
atividade, muito rentável
por sinal; veja essa matéria e
outras nesta edição.

Boa leitura!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral
da AgroBrasília

ISABELLA CANTARINO

E

m novembro de 2017, nos
dias 4, 5 e 7, foi realizado
o plantio da Competição de
Cultivares 2018. Foram sessenta e sete materiais de soja
cultivados, num espaço de mil
metros quadrados. O evento
tem como principal objetivo
auxiliar os produtores rurais
da região do Planalto Central,
no tocante à tomada de decisões para a próxima safra.
Nesta edição, dezoito empresas participam da competição, sendo: Advanta, Agroeste,

Bayer, Coodetec, Coopadap,
Dimiagro, Dois Marcos, Dow
Agrociences, Embrapa, FT,
Guaia, Koppert, KWS, Limagrain, Macro Seed, Nidera,
Syngenta e Tec Agro.
Realizado pela Cooperativa Agropecuária da Região do
Distrito Federal (Coopa-DF),
em parceria com a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural do Distrito Federal (Emater-DF), o evento, tradicional
da AgroBrasília, reúne empresas e materiais que auxiliam os
produtores em seu plantio.
Para garantir imparcia-

lidade quanto ao material
plantado, todas as cultivares
recebem o mesmo manejo e
tratamento. Carlos Vítor Silva,
Coordenador da Competição
de Cultivares, explica as vantagens da competição: “A iniciativa é a oportunidade de mostrar aos produtores cultivares
plantadas na mesma data, com
a mesma adubação. Damos o
mesmo tratamento para todas
as cultivares e isso garante sua
transparência, tanto para as
empresas, quanto para os produtores”, explica.
Neste ano, patrocinam e
são parceiras do evento as empresas Koppert do Brasil e Dimiagro Fertilizantes.
Em 2018, o tradicional Dia
de Campo da Competição de
Cultivares acontecerá no dia
16 de fevereiro, a partir de
8h30min, em frente à Coopa-DF, às margens da BR 251, Km
07, no PAD-DF. O resultado
será anunciado no primeiro
dia da AgroBrasília, que será
realizada no período de 15 a
19 de maio.

EVAF

EVAF abordará o uso consciente da água
em seus circuitos
BRUCE MACEDO

A

cada edição, o Espaço de
Valorização da Agricultura Familiar (EVAF), traz assuntos atuais sobre as demandas
do agricultor, além de abordar
em sua atividade como a tecnologia pode ajudar o pequeno produtor rural.
No ano de 2018, em meio
à crise hídrica que o Centro-

Estande da Embrapa no EVAF 2017

-Oeste Brasileiro vem passando, o tema do EVAF será o uso
consciente da água e como
novas ações envolvendo essa
fonte de energia vem ajudando a melhorar a vida do pequeno produtor rural.
O coordenador do espaço,
Névio Guimarães, fala da importância de se ter tecnologias
que ajudem o agricultor familiar a desenvolver formas de

economizar e utilizar a água
de maneira mais consciente.
“Além das, tecnologias mostradas no ano passado, nesta
edição iremos abranger ainda
mais nos 12 circuitos, ações
que valorizam o uso da água
dentro do campo”.
Continue acompanhando o jornal AgroBrasília para
conferir mais informações sobre os circuitos do EVAF.
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INTERATIVIDADE

Aplicativo AgroBrasília:
é a Feira Internacional dos Cerrados na palma
de sua mão
ISABELLA CANTARINO

A

Aplicativo da AgroBrasília dispõe de diversas funcionalidades

AgroBrasília está, a cada
edição, mais conectada
com seus visitantes. E, com a
chegada das novas tecnologias,
da interatividade e da importância das redes sociais para
estreitar ligações, o aplicativo
da Feira Internacional dos Cerrados está com novidades.
O aplicativo possibilita ao
visitante explorar os mais diversos assuntos referentes à
Feira antes, durante e depois
do evento. Fotos, vídeos, informações dos expositores,
eventos realizados e notícias

em tempo real são algumas
das ferramentas do app.
E não para por aí: notícias,
vídeos, estandes e um mapa
interativo, pensado para facilitar a locomoção e a localização
dentro do Parque, estão disponíveis no aplicativo. Essas funcionalidades, pensadas para
quem participa da AgroBrasília, auxiliam os visitantes na
hora de acompanhar a Feira.
Pensando nas facilidades
que ele oferece, você pode acompanhar seu aplicativo e suas funcionalidades mesmo se seu celular não estiver conectado a uma
rede Wi-Fi ou dados móveis.

O Aplicativo está disponível para tablets e smartphones que possuem sistema operacional Android e IOS e pode
ser baixado nas lojas App Store e Play Store. Acompanhe
tudo sobre a Feira com um só
clique, de forma fácil e rápida.
Com o objetivo de tornar
ainda mais conhecido, uma
campanha especial está sendo
realizada para divulgar o aplicativo e suas funcionalidades.
Muitas novidades te aguardam em 2018, não deixe de
conferir. Baixe já o seu e fique
de olho em tudo o que acontece na AgroBrasília.

INTERNACIONAL

Área Internacional promoverá visitas técnicas
na 11ª AgroBrasília

Grupo de angolanos visitou a região em 2017

ISABELLA CANTARINO

P

romover intercâmbio entre países é de suma importância para estreitar laços
de parceria. E é com esse objetivo que a Área Internacional
da AgroBrasília irá inovar na
Feira deste ano.
Intencionando a troca de
experiências e possibilitando
aos estrangeiros conhecerem
mais sobre as potencialidades
agrícolas do Planalto Central,
serão oferecidas, durante os
cinco dias de Feira, visitas técnicas a propriedades da região,

a fim de proporcionar uma melhor experiência às comitivas e
embaixadas que visitarão o Parque Tecnológico Ivaldo Cenci.
Em cada um dos dias, os
visitantes internacionais terão a oportunidade de conhecer propriedades da região
em que serão apresentadas a
grande produtividade, a diversidade de culturas e a alta
tecnologia empregada.
Os visitantes irão conhecer: A Agrícola Wehrmann,
Fazenda Miunça, Fazenda
Maringá, Fazenda Malunga e
o Grupo Vvalen.

Embaixadas conheceram
roteiro
Em outubro de 2017, a
Coopa-DF e representantes da
AgroBrasília realizaram visita
técnica com Corpo Diplomático de Embaixadas para conhecerem os roteiros técnicos
que serão disponibilizados
durante a Feira. A visita foi
uma grande oportunidade aos
estrangeiros, que mostraram
grande interesse em estar presentes em 2018.
De acordo com Leomar
Cenci, presidente da Coopa-DF, visitas como essa são de

extrema importância: “é o
direcionamento que queremos, focados em desenvolver
a área internacional da AgroBrasília e, a melhor forma de
fazer isso, é trazendo comitivas para conhecer a Feira, a
cooperativa e a região como
um todo. Isso atrai os estrangeiros e os direciona ao
evento”, aponta.
Ainda em 2017, a AgroBrasília recebeu a visita do ministro da Agricultura de Angola,
Marcos Alexandre Nhunga:
“a AgroBrasília serve para
demonstrar todo o potencial

do Planalto Central. Ficamos
impressionados com o trabalho da Feira e, também, com
a agricultura brasileira dessa
região, que se parece muito
com a nossa. Os avanços do
Brasil em termos de agricultura poderão servir para nosso
país”, avaliou.
Com essas visitas, a Agrobrasilia pretende atrair técnicos, produtores e investidores
estrangeiros para uma das
maiores feiras do agronegócio
brasileiro, favorecendo trocas
comerciais e intercâmbio de
culturas.

Empresários conheceram propriedades da região
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TECNOLOGIA

Agrodigital: a tendência para o agronegócio
do futuro

Tema da Feira será tecnologia

ISABELLA CANTARINO

A

s tecnologias estão, cada
dia mais, intrínsecas na
vida das pessoas. Com a ascensão da internet, smartphones,
tecnologias digitais e maquinários, muita coisa mudou.
As inovações chegaram com
tudo – e chegaram para ficar. Com essas novas tendências, as empresas do ramo do
agronegócio e os produtores
rurais estão se tecnificando,
procurando sempre melhorar
em sua atividade.
Falar de tecnologia nos
remete a uma imensa gama

de possibilidades; vai desde
pesquisa em melhoramento
genético, inseminação, máquinas altamente tecnológicas, estudos científicos que
têm como objetivo melhorar
determinado fator, agricultura de precisão, tecnologia embarcada, insumos com alto valor empregado e muito mais.
E é pensando nessas mudanças de paradigmas que a
Feira Internacional dos Cerrados, neste ano, terá como
tema o “Agro Digital”, buscando unir tecnologia com
o trabalho do campo, objetivando lucros, rentabilidade e
qualidade no que é oferecido.

A AgroBrasília, já consolidada como uma das maiores do agronegócio brasileiro
que apresenta grandes tecnologias para o setor, em 2018,
irá apresentar a forma como
as tecnologias empregadas no
campo estão mudando a maneira de se trabalhar nesses
meios, impactando de forma
positiva nas produções.
A partir de agora, você,
leitor, irá conhecer a história de produtores da região
que estão investindo em
tecnologias a fim de melhorar o trabalho na lavoura, na
propriedade e nos produtos
cultivados.

Case de sucesso: fazenda
Maringá
Com o intuito de sempre
crescer e se tecnificar, de olho
nas novas demandas da sociedade, a fazenda Maringá, em
Cristalina, Goiás, é um exemplo de sucesso de tecnologia
empregada aliada ao desenvolvimento do trabalho rural.
Muitos são os equipamentos que foram adquiridos,
como, por exemplo, máquinas
orientadas por GPS, telemetria
de dados utilizando computador e máquinas programadas
por meio de software.
No quesito sementes, os
proprietários adquiriram tecnologias em adubação, além
de tecnologia embarcada para
sementes com maior resistência a pragas e agricultura de
precisão, o que facilita o dia a
dia na lavoura.
Segundo Leandro Sato,
produtor rural, muitos foram
os ganhos que essas tecnologias trouxeram à produção: “agilidade do processo
e maior rendimento, que impacta diretamente na margem líquida por hectare. As
tecnologias em adubação e
sementes garantem maior
produtividade, além de utilizarem menos agrotóxicos e
defensivos, consequentemente aumentando a margem de
produção”, conta.

O aplicativo da AgroBrasília
já está disponível para dowload

A atividade agrícola é
bastante dinâmica, fazendo
com o que o produtor tome
alguns cuidados prévios, a
fim de se precaver em algumas situações. “Não temos
controles sob doenças, pragas e variações climáticas, por
exemplo; então, com o auxilio
dessas tecnologias, podemos
otimizar os processos e ficar
um pouco alheios a essas variáveis”, aponta.
AgroBrasília: palco
de difusão de tecnologias
para o campo
Para os produtores, a
AgroBrasília facilita a difusão dessas tecnologias, facilitando a compra, venda,
troca de experiências e conhecimento entre os visitantes e empresas expositoras.
Caracteriza-se, ainda, como
uma grande vitrine tecnológica das maiores inovações
do agro brasileiro.
Os produtores rurais da
região do Planalto Central
aprovam: “a AgroBrasília,
como nossa Feira dos Cerrados, traz muitas novidades
para próximo do produtor.
Não precisamos ir longe para
conhecer novas tecnologias,
tudo está bem perto de nós
para conhecermos e, facilmente, utilizar essas inovações”, finaliza Sato.
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